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ALGEMENE LEDEN INFORMATIE 
Het lidmaatschap van Seniorenbelang Uden kost  € 23,00 per kalenderjaar met incassomachtiging en zonder         
€ 25,00 en voor gastleden € 12,00 met incassomachtiging en zonder € 14,00. Betalende gastleden zijn leden die 
reeds lid zijn van een andere KBO-afdeling, buiten de gemeente Uden of van de PCOB Uden. In het jaar van aan-
melding betaalt een nieuw lid/gastlid per ingang van het volgende kwartaal. In het jaar van beëindiging van het 
lidmaatschap/gastlidmaatschap en bij overlijden van een lid is men over het gehele kalenderjaar contributie     
verschuldigd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, kunt u terecht bij de ledenadministratie. Wanneer de   
Algemene ledenvergadering besluit tot wijziging van de jaarlijkse contributie, zal het te incasseren/betalen      
bedrag overeenkomstig worden aangepast. Alleen leden ontvangen 11 keer per jaar het blad “ONS” van KBO-
Brabant, plus “ACTUEEL”, een uitgave van Seniorenbelang Uden. 

LEDENADMINISTRATIE  

BELASTINGINVULLERS 
Coördinator: Dhr. Frans Peters      06-29736040 

(alléén nog voor de aangiften van 2020) 

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com 
 

BESTUURSSAMENSTELLING 

Dhr. Frans Peters: Waarnemend Voorzitter en PR, 

Penningmeester, Activiteiten (voorlopig) en    

Webmaster  

E-mail: franssu.v.p.a.b@gmail.com     06-29736040 
 

Mevr. Maria Zegers:  Secretaris      0413-267346 
E-mail: keesenmariazegers@planet.nl 
 
Mevr. Diny Rooijakkers:  Belangenbehartiging 
E-mail: dinyrooijakkers3@gmail.com  06-20454704 
 

Dhr. Wim Uijtdewilligen:                    
Evenementen en Reizen                        06-44402599 
E-mail: wimuijtdewilligen1947@gmail.com 
 
Samenstelling Actueel:   

Dhr. Huub Scheepens         0413-331979 
Kopij aanleveren via email: franssu.v.p.a.b@gmail.com  
Foto’s graag afzonderlijk insturen in groot formaat     

ADRESSEN 
Adres:  Rooijsestraat 32b AT Uden   0413-264593 

Secretaris E-mail:  keesenmariazegers@planet.nl 

Informatie over Seniorenbelang Uden zie        
bestuursleden SU. 

Website:  www.seniorenbelang-uden.nl 

De Actueel is daar ook digitaal te lezen 
 

ZIEKENBEZOEK 
Als u ziek thuis bent of in het ziekenhuis ligt en u 
wilt bezoek van onze ziekenbezoekers, meldt u 
dat dan bij: 

Nelleke Nederkoorn            0413-265439 
 

OUDERENADVIES 
Coördinator:  Diny Rooijakkers        06-20454704 

Riet Gulen               06-51147585 

Martin Reitsma     0413-251253 / 06-47014808 

Emmy Verstegen     0413-850822 / 06-23899636 

Joke van Riel     0413-268882 / 06-82071282 

Toos van Lieshout                               06-83983746 
 

BEZOEK NABESTAANDEN 
In geval van overlijden verzoeken wij de nabe-
staanden dit te melden bij: 

Ans van de Elsen             0413-251444 

Joke van Riel      0413-268882 / 06-82071282 
 

CLIENTONDERSTEUNERS 
Toos van Lieshout, Coördinator      06-83983746 

E-mail: seniorenzorgtvl@gmail.com 

Nelleke Nederkoorn                     0413-265439  

Diny Rooijakkers                      06-20454704 
 

RIJBEWIJSKEURING IN EIGEN HERD 
      Tel: 088-2323300 of via: www.regelzorg 

Dhr. J. Bongers Ledenadministrateur       0413-270802 

E-mail: bongers47@gmail.com  06-22237514 

Mevr. Diny van Geffen Secretaris 0413-263602 

Mevr. Riek Wijdeven Distributie 0413-247029 

Bankrekening ledenadministratie                                                            

NL73RABO0151903069 

Alle persoonlijke foto’s gepubliceerd in deze uitgave 
van Actueel zijn met toestemming  

van de betrokkenen. 
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Of ik mijn kamer mooi vind, hangt niet af van de meubels of van de decoratie. Dat hangt eerder af van 
hoe ik dingen waarneem. “Ik heb al in mijn hoofd besloten dat ik mijn kamer mooi vind. Het is een        
beslissing die ik elke ochtend neem als ik wakker word.” 

“Ik heb n.l. de keuze om de hele dag in bed te blijven liggen en alle moeilijkheden te gaan tellen van mijn 
lichaamsdelen waarmee ik problemen heb, òf opstaan en de hemel bedanken voor de lichaamsdelen die 
wel werken.” “Elke dag is een cadeau en zolang ik mijn ogen kan openen, richt ik mij op de nieuwe dag en 
denk aan alle gelukkige herinneringen uit mijn leven.”  

“Ouderdom is als een bankrekening, je haalt er wat vanaf als je het nodig hebt.”   

 “Dus mijn raad aan jou is, veel geluk op je geluk bankrekening te storten.”     

 “Bedankt nog voor je medewerking en je bijdrage op mijn bankrekening.” 

Herinner je de volgende eenvoudige regels om zo gelukkig mogelijk te zijn:  

 

1. Bevrijd je hart van haat 

2. Bevrijd je hoofd zoveel mogelijk van zorgen 

3. Leef eenvoudig 

 

L e v e n s w ij s h e i d 

Een man van respectabele leeftijd, klein, zeer 
trots, goed gekleed en goed geschoren, elke 
ochtend om acht uur op, zijn haren  keurig     
gekamd, verhuist vandaag naar een verzorgings-
huis. Zijn vrouw is n.l. onlangs overleden, daarom  moest hij 
verhuizen. Na vele uren te hebben gewacht in de wachtkamer, 
glimlacht hij vriendelijk wanneer men hem zegt dat zijn kamer 
klaar is. 

Als hij zich met zijn rolstoel naar de lift beweegt, beschrijft de 
begeleider hem de kleine kamer met het doek dat voor het 
raam hangt en dat dient als gordijn. “Ik vind het heel mooi”, 
zegt hij met het enthousiasme van een jongen van acht jaar, die 
net een jong hondje heeft gekregen. 

Mijnheer, u heeft nog niet eens de kamer gezien, zegt de bege-
leider. Wacht eerst eens even. “Dat heeft er niets mee te ma-
ken”, zegt hij. Geluk is iets dat je  van tevoren kiest. 

 
Informatie 
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AGENDA 

Dit overzicht is onder voorbehoud 
van wijzigingen: 
Donderdag 11-11-2021 
Dagtocht Soeth en Vermaeck.  
Vertrek 09.30 uur                                       
Opstapplaats:  
Leeuweriksweg (t.o. oud politiebureau) 

 
Donderdag 16-12-2021 
Kerstdagtocht Keulen.  
Vertrek 09.00 uur    
Opstapplaats:  

Leeuweriksweg (t.o. oud politiebureau)  

 

Inleveren kopij Actueel:  
Uiterlijk zaterdag 13 november   

Verschijnt: 22 november  

4. Probeer, waar mogelijk, je situatie te accepteren 

5. Geef naar vermogen 

6. Verwacht niet te veel 

Van de waarnemend voorzitter 

AFSCHEID BESTUURSLID PR en INFORMATIEVOORZIENING 

Bij deze bedanken wij ons bestuurslid Jan van Duivenboden voor zijn jarenlange inzet  
bij het samenstellen van ons maandblad Actueel. 

Het ga je goed Jan. 

AFSCHEID BESTUURSLID EDUCATIE en VOORLICHTING 
Bij deze bedanken wij ook ons bestuurslid John Bongers voor zijn jarenlange inzet  

bij het organiseren van cursussen op het gebied van Educatie en Voorlichting. 
Gelukkig hebben wij hem nog kunnen behouden als Ledenadministrateur.  

 

Namens het Bestuur van Seniorenbelang Uden 
Frans Peters – Waarnemend Voorzitter. 

Frans Peters 



 
Vacatures 
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V A C A T U R E S  M/V 

VOORZITTER of VICEVOORZITTER 

 

In verband met de gezondheidstoestand van onze Voorzitter heeft hij helaas moeten besluiten om zijn 

functie als voorzitter van Seniorenbelang Uden neer te leggen en zijn wij op zoek naar een nieuwe:  

 

VOORZITTER of VICEVOORZITTER  

Als voorzitter zal zijn/haar taak binnen ons bestuur bestaan uit het promoten van onze vereniging, waar 

nodig het vertegenwoordigen van onze vereniging in externe samenwerkingsverbanden en overleg-

organisaties en het, samen met de secretaris, regelen en voorzitten van de bestuursvergaderingen van 

Seniorenbelang. Ook zal hij/zij de andere bestuursleden, waar nodig, ondersteunen en motiveren en   

aanspreekpunt en gesprekspartner zijn voor nieuwe initiatieven, plannen, projecten e.d. voor onze     

doelgroep. 

 

Als vicevoorzitter zal zijn/haar taak binnen ons bestuur bestaan uit het ondersteunen van de voorzitter 

als contactpersoon en gesprekspartner externe zaken, door het bijwonen van bijeenkomsten,                 

vergaderingen e.d. en zitting nemen in overlegorganisaties die van belang zijn voor onze vereniging. 

 

BESTUURSLID ACTIVITEITEN-EDUCATIE en VOORLICHTING  

In verband met het aanstaande vertrek van ons bestuurslid educatie en voorlichting en herverdeling van 

de bestuursfuncties, zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid:  

 

ACTIVITEITEN - EDUCATIE en VOORLICHTING 

Met betrekking tot het onderdeel Activiteiten zal: 

zijn/haar taak binnen ons bestuur in hoofdzaak bestaan uit het onderhouden van de contacten met de 

contactpersonen en/of besturen van de verschillende activiteiten-afdelingen en waar nodig mede regelen 

van activiteiten en oplossen van problemen, alsmede het overleggen met de manager van Eigen Herd 

over mogelijkheden en beschikbare zaalruimte voor te houden activiteiten. 

Met betrekking tot het onderdeel Educatie en Voorlichting zal:                    

zijn/haar taak binnen ons bestuur bestaan uit het zoeken, regelen en organiseren van educatieve cursus-

sen en voorlichtingsprogramma’s voor onze leden en het overleggen met de manager van Eigen Herd 

over mogelijkheden en beschikbare zaalruimte daarvoor. 

                                                  

Gegadigden kunnen voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met de:   

waarnemend voorzitter Frans Peters: telefoon: 06-29736040 of email: franssu.v.p.a.b@gmail.com 

mailto:franssu.v.p.a.b@gmail.com
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ACTIVITEITEN vanaf  1 september 2021 
Hierbij geven we een overzicht van alle activiteiten die door Seniorenbelang Uden worden georganiseerd. 
We hopen dat het onze (gast)leden stimuleert om nog meer gebruik te maken van het uitgebreide aan-
bod. U kunt altijd vrijblijvend gaan kijken bij de activiteiten. Heeft u vragen neem dan contact op met de 
betreffende contactpersoon. De binnen activiteiten zijn bij Eigen Herd onder voorbehoud van wijzigingen. 

Dag Tijden Activiteit S.U. Contactpersoon Telefoon 

Maandag 9.00-10.00 Tai Chi Dhr. Jack Peters 06-12961278 

 vanaf 10.00 Jeu de boules (buiten) Dhr. van Oort 263715 

 13.00-14.15 Seniorenkoor Mevr. Schrager 262896 

 13.00-17.00 Biljarten BVOG Dhr. Perdon 06-23580086 

 14.00-16.30 Breien en haken 1) Mevr. Kasteel 267751 

Dinsdag 9.00 vertrek Wandelen Mevr. Schrager 262896 A) 

 9.30-12.00 Ouderen clubje 2) Mevr. Kuiper 264498 A) 

 9.30 vertrek Wandelen bankje naar bankje Mevr. Kuiper 264498 A) 

 10.00-12.00 Computerclub 7) Dhr. van Hurne 268180 

 10.00-11.30 Lijndansen (niet juli/augustus) Mevr. van Boxtel 06-20988422 

 13.00-15.00 Computerclub 7) Dhr. Kandelaars 267556 

 13.00-17.00 Biljarten BVOG Dhr. Perdon 06-23580086 

 13.30 vertrek Fietsclub 4) Vacature A) A) 

 14.00-16.00 Kienen Mevr. Snoek 265836 

 13.30-16.00 Quilten Mevr. Abels 267323 

Woensdag 10.00-12.00 Biljarten BVOG Dhr. Perdon 06-23580086 

 13.00-17.00 Biljarten BVOG Dhr. Perdon 06-23580086 

 14.00-17.00 Fotohobbygroep 5) Dhr. van Iersel 269939 

Donderdag 8.45 vertrek Nordic Walking Mevr. Spanjers 250620 

 vanaf 10.00 Jeu de boules (buiten) Dhr. van Oort 263715 

 10.00-12.00 Computerclub 7) Dhr. van de Wijgert 264074 

 10.00-12.00 Biljarten BVOG Dhr. Perdon 06-23580086 

 10.00-11.30 Koersbal Mevr. de Klein 357412 

 13.00-17.00 Biljarten BVOG Dhr. Perdon 06-23580086 

 14.00-16.30 Sjoelen (niet juli/augustus) Dhr. van Roij 265390 

 14.00-17.00 Prijskaarten Dhr. Cissen 287795 

Vrijdag 13.00-17.00 Bridgen Mevr. Peters 0485-452096 

 13.00-17.00 Biljarten BVOG Dhr. Perdon 06-23580086 

 10.00-12.00 Kunst en cultuur 3) Dhr. Faulhaber 331233 

Zaterdag op afspraak Museumbezoek 6) Mevr. Smith 267327 

Dagelijks hele dag Tuinclub “Groene vingers” Dhr. Daanen 268094 

1) Zie Schema in Actueel van mei 5) Woensdagmiddag in oneven weken (Beeldspraak Uden) 

2) Elke vrijdagmorgen in de oneven weken 6) Laatste zaterdag van de maand 

3) Volgens jaarplanning 7) Seizoen september tot en met ongeveer april 

4) Van maart tot en met oktober   

Biljarten: op de dagen en tijden dat de biljarts niet 
worden gebruikt door BVOG zijn deze vrij ter be-
schikking via Eigen Herd. 

A) Nieuwe begeleiders gezocht. Graag melden bij 
de contactpersonen of  bij Frans,Peters Bestuurslid 
activiteiten. 



Over de relatie tussen deze twee bestaat nog 
steeds veel verwarring en onduidelijkheid. Velen 
denken nl. dat Eigen Herd van Seniorenbelang 
Uden (KBO) is, maar dat is niet het geval.  

Daarom geven we hier enige toelichting:  

Seniorenbelang Uden (voorheen KBO) en Eigen 
Herd zijn twee gescheiden organisaties die     
zowel juridisch als financieel onafhankelijk van 
elkaar zijn.      

Seniorenbelang Uden is een vereniging met   
leden terwijl Eigen Herd een stichting is. Beiden 
hebben een eigen bestuur en organisatie en  
eigen activiteiten.  

Ook de doelstellingen van beide instellingen zijn    
verschillend. 

Eigen Herd beschikt over een accommodatie die 
zij tegen een vergoeding (huur) ter beschikking 
stelt aan iedereen die belangstelling heeft en aan 
de voorwaarden van Eigen Herd voldoet, zoals 
verenigingen, organisaties enzovoorts. Om het 
gebruik te bevorderen organiseert zij zelf met 
behulp van vrijwilligers ook een aantal activitei-
ten.  

Seniorenbelang Uden ontplooit tal van activitei-
ten gericht op het behartigen van de belangen 
van haar leden en op het bevorderen van sociale 
contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van 
senioren en hun participatie in de samenleving 
bevorderen. Hiervoor huurt zij zaal- en vergader-
accommodatie bij Eigen Herd. Zij is voor Eigen 
Herd daardoor de belangrijkste huurder van 
ruimten. 

 
Informatie 
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Seniorenbelang Uden (voorheen KBO) en Eigen Herd 

In verband hiermede kan het voorkomen dat  

zowel Eigen Herd als Seniorenbelang soms     

eenzelfde soort activiteiten aanbieden.     
 

De activiteiten van Eigen Herd worden  

maandelijks aangekondigd in hun  

GELE NIEUWSBRIEF en op hun  

website: www.eigenherd.nl  

 

De activiteiten van Seniorenbelang Uden worden 

maandelijks aangekondigd in hun 

blad ACTUEEL en op hun  

website: www.seniorenbelang-uden.nl 

Beiden hebben ook hun eigen bestuur, contact-
personen en telefoonnummers voor eventuele 

nadere informatie. 

GAARNE UW AANDACHT HIERVOOR.  

http://www.eigenherd.nl/
http://www.seniorenbelang-uden.nl/


Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht  

Wel hopen wij dat u door blijft gaan met nadenken over het beleid 
met betrekking tot de woon-en leefsituatie van 50+ in Uden. De   
gemeenteraadsverkiezingen van Maashorst komen er aan en het is 
belangrijk dat u de partijen die de belangen van 50+ behartigen,  
met name het "Nieuwe Bouwen/Wonen voor Ouderen", hoog op uw 
verlanglijstje heeft staan. De partijprogramma's van de 13 partijen 
die meedoen, komen langzamerhand in de krant en staan in elk    
geval op internet. Bestudeer ze goed en maak een wijze keuze. 

 

Wij maken u ook nog attent op het burgerinitiatief "Wonen, zorg en 
welzijn voor ouderen in Uden" dat in het oktobernummer 2021 van de Actueel heeft gestaan. Kijk het nog 
eens terug en trek uw conclusies. Ga in elk geval stemmen.  

 
Informatie 
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WOONVORMEN IN UDEN 

Snel nieuwe woonvormen in Uden? 

Onder de titel "Mogelijk nieuwe woonvormen voor 
senioren in Uden" heeft u in maart hier in de Actueel 
van Seniorenbelang Uden een artikel kunnen lezen 
van Hans te Pas, een van de initiatiefnemers van de 
Hof van Uden sinds 2015. In dit artikel werd aandacht 
bij de Gemeente gevraagd voor nieuwe woonvormen, 
met name voor senioren.a 

 

Behoefte aan moderne woonhofjes 

Na deze publicatie kregen we vele enthousiaste      
reacties en we hopen in aanloop naar de verkiezingen 
op nog meer geïnteresseerden! Dit geeft aan dat het 
onderwerp over de behoefte van deze woonvormen 
sterk leeft. De bewoners van zo’n modern hofje wo-
nen rond een beschutte gezamenlijke binnentuin en 
hebben zo onderling contact en kijken naar elkaar om, terwijl iedereen toch voldoende privacy heeft. 
Voor veel senioren is dit de trigger om hun te grote eengezinswoning te verlaten om kleiner, maar wel 
grondgebonden en levensloopbestendig te kunnen wonen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. . 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

In de Woonvisie 2020-2025 van de Gemeente Uden staat     
onder andere: “De komende jaren heeft de gemeente als  
woningmarktregisseur de kans om ervoor te zorgen dat er 
woningen worden gerealiseerd, passend bij de huidige 
marktvraag én met het oog op de veranderende huishou-
denssamenstelling en de bijbehorende woningbehoefte” 

In dit kader zijn er nu nieuwe ontwikkelingen waarbij jong 
en oud de handen ineenslaan. Omdat er nog allerlei onder-
handelingen zijn, kunnen wij daar op dit moment nog niets 
over vertellen, maar binnenkort is hierover meer nieuws.  

Meer informatie over de Trekkersgroep Hof van Uden: tel. 0413 269070  
Jan Paap (namens de trekkersgroep) 
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APOTHEKERS-SPREEKUUR en TANDARTS-SPREEKUUR 

Is er iets te doen tegen bijwerkingen van mijn (nieuwe) medicijn? 

Is deze combinatie van medicijnen wel verantwoord? 

Met deze en alle andere vragen over medicijnen kunt u vanaf oktober 2021 terecht bij het telefonisch 
apothekersspreekuur van KBO-Brabant. Aan de ander kant van de lijn zit dan Roel van Waes, apotheker    
in Sint-Michielsgestel 

Het telefonisch spreekuur voor de tandarts zal iedere woensdagmiddag plaatsvinden ná het spreekuur   
van Peter de Goede. Hij geeft dan advies over uw mondgezondheid en mondzorg. 

De telefonische spreekuren zijn dus: 

Tandarts-spreekuur:  

Iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur onder telefoonnummer: 073-3036444 

Apothekers-spreekuur: 

Iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur onder telefoonnummer: 073-3036445 

Maak er gebruik van als u met vragen over uw medicijnen of mondzorg zit. 

Frans Peters – Waarnemend Voorzitter  

Van de evenementencommissie  

Het is duidelijk te merken, dat er weer veel georganiseerd kan worden. Voor diverse activiteiten kwamen 
en komen vele aanmeldingen. We reisden in september naar de Orchideeënhoeve met 50 mensen en 
maakten daarna een tocht op het IJsselmeer. Iedereen genoot er enorm van. Het was een zeer geslaagde 
dag met muzikale omlijsting op de boot. Op de achterpagina van  dit blad vindt u een fotopagina. 

Voor 11 november staat er een bezoek aan Soeth en Vermaeck op het programma. Deze excursie was na 5 
dagen (!) al volgeboekt. Er is zelfs een wachtlijst. Mocht er nog plaats voor mensen op deze lijst komen, 
dan worden ze nog gebeld. 

ATTENTIE!!!!  Als u deelneemt aan een van de komende excursies is, afhankelijk van de dan 

geldende maatregelen, een QR code dat U gevaccineerd bent mogelijk nog vereist. Dit kan 

op papier of op uw mobiele telefoon. Men kan U de toegang weigeren als het nog verplicht 

is en U de code niet hebt of niet bij U hebt. U moet tevens een legitimatiebewijs bij U heb-

ben en misschien op plaatsen ook nog het mondkapje. Vervelend allemaal, maar het is 

overheidsvoorschrift en bovendien noodzakelijk om corona te bestrijden.                                                      

DUS DENK AAN DE VEREISTE GEGEVENS 

Verras ons maar …… 
dat was het resultaat van het gesprek dat ik had met Jan van Duivenboden toen ik de   
opmaak van Actueel van hem overnam. Nu is dat niet zo heel gek want ik had hem al  
een stapeltje nieuwsbieven gegeven die ik maandelijks voor de St. Annahof maak.     
Kennelijk vielen die bij hem en later ook bij Frans Peters in de smaak.  

Mijn eerste uitgave van de Actueel ligt nu voor u. Eerlijk gezegd zou ik het wel leuk      
vinden als u daardoor in positieve zin verrast werd. Bij het vrijwilligerswerk dat mijn 
vrouw Truusje en ik binnen de  St. Annahof (waar wij ook wonen) doen proberen wij   
altijd zoveel mogelijk bewoners te betrekken. Dat is ook mijn bedoeling bij het opmaken 
van dit blad. Heeft u ideeën, wensen, vragen, opmerkingen of wilt u eens een stukje schrijven over uw 
hobby of een leuke ervaring aarzel dan niet dit te melden aan: franssu.v.p.a.b@gmail.com 

Huub Scheepens 



 

Donderdag 16 december 

 
Reizen 
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Kerstdagtocht naar Keulen  
Deelname: minimaal 40 personen begeleiding:               

Wim Uijtdewilligen en Frans Peters 

Wij kunnen u voor genoemde datum een hele   
gezellige en mooie dag aanbieden naar een van de 
mooiste kerstmarkten in Duitsland. Deze stad 
wordt in december omgetoverd tot een haast   
magische kerststad met op het plein voor de   
Keulse Dom een reusachtige Kerstboom. Hier om-
heen zijn 150 kramen met heel veel mooie kerst-
artikelen. Daarnaast zijn er vlakbij nog meer kerst-
markten: de sprookjesmarkt, de Middeleeuwse 
markt en zelfs de drijvende Kerstmarkt op de Rijn.           
Kortom, een lust voor het oog en een uitnodiging 
te genieten van heerlijke, typisch winterse hapjes 
en drankjes. 

We vertrekken om 9.00 uur bij de opstapplaats 
aan de Leeuweriksweg, t.o. het voormalige politie-
bureau. Graag om uiterlijk 8.45 aanwezig! 

Onderweg krijgt U koffie of thee met iets lekkers. 

Rond 11 uur zijn we in Keulen. U hebt daarna 5 uur 
de tijd om een bezoek te brengen aan de Kerst-
markten. 

Om 16.00 uur vertrekken we weer richting         
Nederland. We stoppen onderweg voor een lekker 
winters 3 gangendiner. Drankjes zijn hier voor   
eigen rekening. 

Rond 20.00 uur willen we weer in Uden terug zijn. 

Kosten: € 47,50 per persoon. Verzekering € 2,00  

AANMELDEN : 
Inschrijven is louter mogelijk voor (gast)leden van Seniorenbelang Uden en kan vanaf heden via de     
website: www.seniorenbelang-uden.nl. of via een inschrijfformulier. Dit laatste kunt U vinden in de hal 
van Eigen Herd. U kunt dit formulier ingevuld deponeren in onze brievenbus, buiten bij de ingang.          
Let op: U kunt niet later inschrijven dan 16 november.  

Het bedrag van € 47,50 pp.+ eventuele annuleringsverzekering wordt eind november automatisch van 
uw bankrekening afgeschreven. 

De afschrijving is tevens bevestiging van uw deelname. 

U kunt voor deze dagtocht een annuleringsverzekering afsluiten à € 2,00 p.p. Wilt u dat desgewenst op 
uw inschrijfformulier aangeven. Een annuleringsverzekering geldt overigens alleen in geval van over-
macht, d.w.z. ziekte of ongeval of bijv. een sterfgeval in de familie. 

 

U krijgt verder geen bevestiging meer. Alleen als de dagtocht onverhoopt NIET door zou kunnen gaan is dit 
te lezen in de Actueel van december, of u krijgt een mail/telefoontje van ons. 

Vergeet a.u.b. niet een mondkapje, een QR code en een legitimatiebewijs mee te nemen.                      

ATTENTIE: VOOR DUITSLAND MOET U DE INTERNATIONALE QR CODE KUNNEN LATEN ZIEN,                     

op uw telefoon of op papier. Houd daar rekening mee. 

 



 

GEWELDIG! In een woord valt te zeggen hoe deze 
musical is. Ik spreek uit ervaring, hij is werkelijk 
fantastisch om te zien. Het sprookje uit duizend-en
-een nacht over de arme straatjongen Aladdin, de 
mooie prinses Jasmin en de geweldige geest uit de 
lamp. Een waar spektakel met heerlijke muziek, 
schitterende kleding en een prachtig decor.  De 
Nederlandse pers gaf deze musical unaniem vijf 
sterren, beter kan het niet! Een weergaloze voor-
stelling in het Afas Circustheater in Scheveningen. 
En dat met eersterangs plaatsen! 
We hebben voor U een bijzonder programma op 
deze dag: 
Om 12.00 uur vertrekken we bij de opstapplaats 
aan de Leeuweriksweg, t.o. het voormalige politie-
bureau. Graag om uiterlijk 11.45 aanwezig!  

Om 14.00 uur worden we ontvangen door een 
gastheer/vrouw van het theater. Hij/zij begeleidt 
ons naar de gratis gereserveerde garderobe.   
Daarna gaan we naar een eveneens voor ons          
gereserveerde ruimte in het theater, waar we een 
kopje koffie of thee krijgen met een warme snack. 

Vergeet a.u.b. niet een mondkapje, een QR code en een legitimatiebewijs mee te nemen. 

Om 15.00 uur begint de eerste akte van de musical. Daarna krijgt u in de pauze in onze speciale ruimte 
een drankje (wijn, bier, fris) en een klein hapje. Na de pauze volgt het tweede deel. 

Om 17.30 uur is de musical afgelopen en wandelen we naar een restaurant aan de boulevard waar we 
genieten gaan van een 3 gangendiner. Drankjes voor eigen rekening.  

Rond 21.30 uur zullen we weer terug zijn in Uden.  

 

Kosten: € 139,00 per persoon. Annuleringsverzekering: € 4,00 per persoon 

 
Reizen 
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Musical Aladdin  
in het Afas Circustheater in Scheveningen 

woensdag 2 februari 2022 
Deelname: minimaal 50 maximaal 100 personen 
Begeleiding: Wim Uijtdewilligen en Frans Peters  

AANMELDEN: 

Inschrijven is louter mogelijk voor (gast)leden van Seniorenbelang Uden en kan vanaf heden via de website: 
www.seniorenbelang-uden.nl. of via een inschrijfformulier. Dit laatste kunt U vinden in de hal van Eigen Herd. U 
kunt dit formulier ingevuld deponeren in onze brievenbus, buiten bij de ingang. Let op: U kunt niet later inschrijven 
dan 1 december.  Het bedrag van € 139,00 pp. + eventuele annuleringsverzekering, wordt midden december      
automatisch van uw bankrekening afgeschreven. De afschrijving is tevens bevestiging van uw deelname. 

U kunt voor deze dagtocht een annuleringsverzekering afsluiten à € 4,00 p.p. Wilt u dat desgewenst op 
uw inschrijfformulier aangeven. Een annuleringsverzekering geldt overigens alleen in geval van over-
macht, d.w.z. ziekte of ongeval of bijv. een sterfgeval in de familie. 

Wilt u naast elkaar zitten? Met wie? Geef dat duidelijk aan, door de inschrijfformulieren aan elkaar te nieten. 

Via het websiteformulier vermelden bij bijzonderheden! 

U krijgt verder geen bevestiging meer. Alleen als de excursie onverhoopt NIET door zou kunnen gaan is dit te   

lezen in de Actueel van begin januari, of u krijgt een mail/telefoontje van ons. Wim Uijtdewilligen 06-44402599 

 



 
Cultuur 

 Seniorenbelang Uden  Pagina 10 

Verslag cultclub uitje naar de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther  

Zaterdag 2 oktober 2021 

We vertrekken rond 13.00 uur vanaf de 
Eigen Herd. 

Bij aankomst drinken we eerst wat in het 
café. De rondleiding door Maria begint om 
14.00 uur.  We beginnen met wat foto’s 
op een scherm. 

In 1121 richt H. Norbertus de Orde der 
Norbertijnen op. Hij overlijdt in 1134. 

In 1132 werd Fulco van Berne achtervolgd 
door de geuzen en beloofde aan God, als 
hij kon ontkomen aan zijn vijanden dat hij 
zijn kasteel in Berne tot een klooster zou 
maken. Hij ging gewapend te paard de 
Maas in en wist weldra de overkant te be-
reiken. In Uden in het Museum voor      
Religieuze kunst hangt een schilderij dat 
dit verhaal verbeeldt. 

In 1134 werd de Norbertijnse Abdij van Berne door ridder Fulco van Berne gesticht in Berne aan de Maas 
in Gelderland. Fulco was getrouwd met Bescela. Maar ook zij koos voor een religieus leven in Berne en 
later in het Norbertinessen klooster te Altforst dat aan de abdij verbonden is. 

In 1196 werd de hoeve “Bernhese” gebouwd. Bern staat voor bron of water en Hese staat voor bos.  

 

Letterlijk betekent Bernhese dus “water en bos”. 

In 1546 werd de hoeve verbouwd en werd toen          
“t Slotje” genoemd. 

In 1857 werd de abdij definitief gevestigd voor de  
Norbertijnen. 

In 1879 werd er een abdijkerk aangebouwd. 

In 1886 nog een internaat (gymnasium St. Norbertus), 
het latere Gymnasium Bernrode. 

In 1927 werd een schip en toren aan de kerk gebouwd 

In 1920 startte de abdij met de productie van hun   
liturgische uitgaven in een eigen drukkerij. 

Het terrein is aan alle zijden omgracht. 

In 1934 werd er een poort en brug aangelegd. 

 

Het terrein is ontzettend groot. Er is nu ook een café, 
winkel, drukkerij en een bibliotheek Het internaat 
word nu gebruikt voor cursussen en overnachtingen. 

Wandelaars die het Kloosterpad lopen kunnen hier 
ook logeren. 

We kregen een rondleiding door de tuin, waar we een 
imker bezig konden zien. 



 
Cultuur 
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We kwamen aan de achterkant van het 
gebouw weer uit en zagen dat er een 
vleugel aangebouwd was waar nu de 
monniken gehuisvest zijn.                    
Op dit moment zijn er 14 monniken op 
de abdij.                                                  
Binnengekomen mochten we de eet-
zaal van de monniken bekijken. 

Aan de muur hingen portretten van 
monniken die daar gewoond hebben. 

Schoon en netjes.                                 
Alle stoelen stonden precies recht. Aan 
de ingang een bord waar de monniken 
konden aangeven of ze kwamen eten 
of afwezig waren. 

We kregen ook een kijkje in de Kapittelzaal. Daar worden de monniken ingezegend. Maar ook werd er 
afscheid genomen bij overlijden. Op een binnenplaatsje staan nog 3 grafzerken tegen een muur waar 
vroeger de monniken werden begraven. De kerk mochten we van binnen zien. Daar stond een beeld van 
Norbertus, de oprichter van de Norbertijnen 

In de gang stond een beeld van Gerlacus van den Elsen (1853-1925) Hij was de oprichter van de Noord 
Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en de Boerenleenbank (RABO) 

 

In het café mochten we 2 soorten bier proeven en de rondleidster vertelde dat de abdij weer van plan 
was om weer een bierbrouwerij te beginnen. 

Even nog door het winkeltje gelopen waar de huidige abt Denis Hendricks ook rondliep. 

De middag was heel gezellig en voor mij althans buiten verwachting.  

Marianne Biesterbos 

 



 
Kunst & Cultuur 
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Activiteit Kunst & Cultuur 

Bij het schrijven van dit stukje geniet ik nog na van het boeiende levensverhaal van Joseph Haydn dat  
vanochtend (vrijdag 15 oktober) op het programma stond. Het werd verteld door de Belgische acteur Jos 
Meersmans in de rol van de componist zelf. Tijdens zijn presentatie was het muisstil in de zaal en na 
afloop werd er langdurig en luidruchtig geapplaudisseerd. Het is overduidelijk dat wij hem graag nog een 
keer terugzien. In het nagesprek met Jos Meersmans is dan ook afgesproken dat hij in het najaar van 2022 
weer naar Uden komt. Dan met een volledig nieuw programma. 

Verder hebben we in de afgelopen periode nog kunnen genieten van drie interessante lezingen van Wil 
Boetzkes gewijd aan de Vikingen. 

Nog voor het verschijnen van deze Actueel heeft Marie Christine Walraven ons een inkijk gegeven in de 
figuur Maria Magdalena. De lezing is geprogrammeerd naar aanleiding van de tentoonstelling die          
momenteel te zien is in het Catharijne Convent in Utrecht. Deze duurt nog tot en met 9 januari 2022. 

 

Wat bij de voorbije lezingen en ook voor de lezingen die nu nog op het programma staan opvalt, is dat het 
aantal aanmeldingen wat achterblijft bij de aantallen in de pre-coronaperiode. Wellicht dat de angst voor 
een eventuele besmetting daarbij toch nog een rol speelt. Daar waar we in het verleden toch enkele     
keren tegen de maximale capaciteit van 60 deelnemers aanliepen, zitten we nu gemiddeld op zo’n 40  
aanmeldingen. Als er dus in het nog resterende programma iets van uw gading bij is, aarzel dan niet om u 
aan te melden. Op alle data zijn er nog plaatsen beschikbaar. 

Het verdere programma voor de komende drie maanden ziet er als volgt uit: 

29 oktober       Joop van Velzen      De Bijbel – bron voor Klassieke Muziek componisten 

5 november     Marie Christine Walraven     De wereldtentoonstelling 1900 in Parijs 

12 november   Joop van Velzen      Vincent van Gogh en klassieke muziek 

19 november   Marie Christine Walraven     Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery *)        

26 november   Joop van Velzen      Klassieke muziek uit de late Middeleeuwen en de Renaissance 

10 december   Joop van Velzen      Gustav Mahler - een leven in muziek 

17 december   Wil Boetzkes       Kerst-/Nieuwjaarslezing 

*) N.a.v. de tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden. Loopt nog tot en met 9 januari 2022. 

Alle lezingen vinden plaats in de Eigen Herd op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

Uw bijdrage voor deelname aan de lezingen is vooralsnog vastgesteld op 10 euro, per persoon, per lezing, 
inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. 

De procedure is als volgt:  

Als u serieus van plan bent om een of meer lezingen bij te wonen, dient u dit altijd tevoren telefonisch of 
via e-mail aan mij kenbaar te maken. Dit in verband met het gereedzetten van het aantal stoelen in de 
zaal en het vaststellen van de bijdrage die nodig is om het financiële plaatje rond te krijgen.  

Ongeveer een week voorafgaande aan de lezing ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld nog een her-
innering, zodat u altijd nog in staat bent om u af te melden als u onverhoopt verhinderd mocht zijn. 

Onverhoopt betekent in dit verband dan ook dat ik ervanuit ga dat er sprake is van een dringende reden. 

Contactpersoon: Paul Faulhaber, 0413 331233 of 06 12712027, p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl 

mailto:p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl


  

 

 
Kunst & Cultuur 

Kunst & Cultuur programma in beeld: 
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29 oktober 2021 

De Bijbel Bron voor Klassie-

ke Muziek componisten. 

Taferelen en onderwerpen 

5 november 2021 
Wereldtentoonstelling   

Paris 1900 

12 november 2021 
Vincent van Gogh en 

klassieke muziek 
een Kleurrijke symbiose! 

26 november 2021 

Klassieke muziek uit de late 

Middeleeuwen en de       

10 december 2021 

Gustav Mahler 



 

 
Puzzelen 
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Krat 

Voelt 

Serpent 

Huisduif 

Lekt door 

Koersbal 

Bedrog 

Kansel 

Maar 

1 2 2 3 4 5 6 3 8 

         

OPLOSSING: 

 

  Anagram wijken en buurten in de gemeente Uden 

      Een anagram is een woord dat gemaakt is van de letters van  

  een ander woord. 

  Bijvoorbeeld: lijst—stijl.           Gelijke cijfers = gelijke letters. 

6 2  8     

  5  8    

3 8 6      

    4   3 

 5 5    6 8 

3  2  6 5   

 5   6    

 2    3   

6 2 2 1     

 

 1    2 

5      

 6  5  1 

     3 

 4  1  6 

6      

S  R T   

 N  E   

    S  

     R 

 E   A  

   N   

Cijfer sudoku  
Vul de cijfers van 1 t/m 6 in 
elk blok, elke kolom en elk 
rijtje in. 

Letter sudoku  
Vul de letters A-E-N-R-S-T 
in elk blok, elke kolom en 
elk rijtje in. 
 

 

 

Rebus zoek de titel van het lied Oplossingen kunt u sturen 
naar  

franssu.v.p.a.b@gmail.com 

Te winnen valt  

“Eeuwige Roem”                   
en  vermelding in de volgen-

de Actueel. 



 

 
Reizen 
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Dagtocht                
Orchideeënhoeve 

en IJsselmeer            
23 september 

 


